Упутство за попуњавање веб–Упитника
Приступ упитнику:
Нови корисници
Да бисте приступили веб-Упитнику SPG – Анкета о структури пољопривредних
газдинстава,
потребно
је
да
се
пријавите
на
URL
адресу:
http://pod2.stat.gov.rs/unos/ и кликом на дугме "Нови корисници - захтев за
регистрацију"
доставите потребне
податке
(пошаљете
пријаву)
за
даљу
комуникацију. Након тога, када Вам налог буде отворен, путем имејл адресе, коју сте
навели у захтеву, добићете информацију о вашем корисничком имену и лозинки.
Добијен имејл ће садржати у прилогу упутство за приступ упитнику. На URL адреси:
http://pod2.stat.gov.rs/unos/ кликом на дугме „Регистровани корисници – Log In“
појавиће се екран као на слици 1.1.

Слика 1.1.
Када се појави екран приказан на претходној слици уписати корисничко име и
лозинку коју Вам је доделио Републички завод за статистику (Завод) и кликнути на
дугме ОК. Након тога појавиће се екран као на слици 1.2.

Слика 1.2.
Кликнути на „Унос статистичког истраживања“ након чега ће се појавити екран као
на слици 1.3, где се кликом на дугме „Изабери“ бира SPG – Анкета о структури
пољопривредних газдинстава.

Слика 1.3.

Стари корисници
Уколико сте достављали податке електронским упитником за нека друга истраживања
Завода, потребно је да се логујете у систем са постојећим налогом, кликом на дугме
„Регистровани корисници – Log In“. Бирањем опције 'Измена података корисника'
(Слика 1.2), долазите на страну која приказује податке везане за ваш налог. Чекирате
поље 'Пријава за ново истраживање', а затим, на дну екрана изаберете истраживање
SPG – Анкета о структури пољопривредних газдинстава и пошаљете пријаву.
Након провере од стране администратора добићете обавештење на имејл адресу да
сте добили дозволу за попуњавање овог упитника путем већ постојећег налога. На
URL адреси: http://pod2.stat.gov.rs/unos/ кликом на дугме „Регистровани корисници
– Log In“ појавиће се екран као на слици 1.1.

Попуњавање упитника:
Уласком у веб-Упитник биће попуњени идентификациони подаци о вашем предузећу.
Уколико је дошло до промене или неки податак недостаје попунити одговарајуће
поље латиничним писмом.
Поглавља у веб-Упитнику повезана су логичком контролом, те је неопходно
попуњавати их по датом редоследу (слика 1.4) на левој страни екрана. Поглавље се
отвара кликом на назив поглавља.

Слика 1.4.
Веб-Упитник се попуњава уношењем бројчаних вредности у предвиђена поља,
избором опција у падајућем менију, или обележавањем одговора у предвиђеном
пољу.
По веб-Упитнику се креће притиском на типку „Ентер“ или уз помоћ миша, односно
тачпеда на тастатури лаптопа.
Подаци се уносе у јединицама мере, назначеним на веб-Упитнику.
Уколико нема појаве (не постоји податак), оставља се празно поље. Једино у случају
уноса података о производњи, уколико је усев био засејан, а није било производње,
треба уписати нулу (0). Ово правило се односи и на питање: „Проценити површину
ораница и башта која није обухваћена планираним плодоредом“ (шифра 187), где је
такође потребно унети вредност нула, уколико је читава површина ораница и башта
обухваћена планираним плодоредом или газдинство не обрађује оранице и баште.

Приликом уписивања децималних бројева користи се тачка.
Свако поље у веб-Упитнику у које треба уписати податак означено је шифром. Ово је
значајно због тога што ће у поруци упозорења, као и код објашњења грешака у
логичкој контроли, бити назначене шифре поља на која се односи порука (постоји
грешка).
На екрану се може појавити порука упозорења, којом се сигнализира да је
направљена грешка приликом уноса података или да је потребно попунити обавезно
поље.
Када се појави порука упозорења да је направљена грешка приликом уноса, треба
исправити грешку, али ако се то и не уради у том тренутку, апликација дозвољава да
се рад настави.
У случају када се појави порука која упућује на то да је посреди обавезно поље, тада
апликација неће дозволити даљи рад, и поље на које се порука односи мора бити
попуњено.
Након завршетка уноса података у поглавље, пре преласка на следеће поглавље,
обавезно треба урадити логичку контролу кликом на дугме „Пронађи грешке“ које се
налази у горњем десном углу екрана. Активирањем логичке контроле биће
идентификоване све грешке у том поглављу које треба исправити. Понављати
поступак све док се не исправе све грешке у поглављу.
После обављене контроле унетих података и исправке евентуалних грешака треба
изабрати опцију „Сачувај поглавље“, која се налази у горњем десном углу екрана
(слика 1.5). То ће омогућити враћање на почетни екран и избор следећег поглавља
за попуњавање. Поред тога, омогућена је и штампа унетих података – по поглављима.

Слика 1.5.
Када се заврши унос комплетног веб-Упитника, на почетном екрану изабрати опцију
„САЧУВАЈ И ПОШАЉИ УПИТНИК“. Добићете поруку да сте успешно послали податке и
то је крај Вашег рада у вези ове Анкете. Уколико желите да опет видите
идентификационе податке које сте унели и евентуално их измените кликните на малу
лупу у горњем десном углу.

